วิสัยทัศนใหมของการพัฒนาระบบราชการไทย
พัฒนาระบบราชการไทยใหมีความเปนเลิศ สามารถรองรับกับการพัฒนา
ประเทศในยุคโลกาภิวัตน โดยยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และประโยชนสุขของ
ประชาชน

เปาประสงคหลักของการพัฒนาระบบราชการไทย
1. พัฒนาคุณภาพการใหบริการประชาชนที่ดีขึ้น (Better Service Quality)
2. ปรับบทบาท ภารกิจ และขนาดใหมีความเหมาะสม (Rightsizing)
3. ยกระดับขีดความสามารถและมาตรฐานการทํางานใหอยูในระดับสูงและเทียบเทา
เกณฑสากล (High Performance)
4. ตอบสนองตอการบริหารปกครองในระบอบประชาธิปไตย (Democratic Governance)

ยุทธศาสตร 1 : การปรับเปลี่ยนกระบวนการและวิธีการทํางาน
หลักการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการและวิธีการทํางานใหม
โดยยึดวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
ตอบสนองความตองการของประชาชน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานตามภารกิจที่
ไดรับมอบหมาย สามารถตรวจสอบผลงานได
มาตรการ
1.1 วางเงื่อนไขใหสวนราชการตางๆ นําระบบการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์มาประยุกตใช
อยางจริงจังโดยใหมีการจัดทําแผนยุทธศาสตรและแผนดําเนินงานอยางเปนระบบ
1.2 ใหแตละสวนราชการกําหนดเปาหมายในการเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานในการใหบริการและการพัฒนาองคการ
1.3 ปรับเปลี่ยนระบบการควบคุมภายในของสวนราชการใหมีความทันสมัยมากขึ้น
1.4 ปรับปรุงระบบการประเมินผลการดําเนินงานโดยจัดใหมีการเจรจา และทําขอตกลงวาดวย
ผลงานประจําปกับหัวหนาสวนราชการไวเปนการลวงหนา
รวมทั้งใหมีการติดตามและประเมินผล
ทุกสิ้นป และถือเปนเงื่อนไขสวนหนึ่งของการใหเงินรางวัลประจําป แกสวนราชการ
1.5 ใหมีการทบทวนแผนยุทธศาสตรและแผนดําเนินงาน/โครงการตางๆ อยางเปนระบบ
และสม่ําเสมอ
1.6 ในการกําหนดวัตถุประสงค เปาหมาย และตัวชี้วัด การจัดทําขอตกลงวาดวยผลงาน
รวมถึงการติดตามประเมินผลนั้น ใหมีกระบวนการปรึกษาหารือ การสํารวจและรับฟงความคิดเห็น
ของประชาชน และ/หรือการเปดใหประชาชนเขามามีสวนรวมโดยตรง
1.7 การปรับปรุงขั้นตอนและแนวทางการใหบริการประชาชน ใหแตละสวนราชการเสนอ
แผนการปรับปรุงแกไขกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่ลาสมัย และไมมีความจําเปนโดยเฉพาะการมอบ
อํานาจการอนุมัติ อนุญาต และการสั่งการตางๆ ใหเสร็จสิ้น ณ จุดใหบริการเดียวกัน
1.8 วางกติกาใหมีการแขงขัน โดยพยายามลดการผูกขาดของหนวยงานราชการในการเปน
ผูใหบริการสาธารณะลง และเปดโอกาสใหภาคเอกชน เขามาดําเนินการแขงขันได (Contestability)
1.9 ใหมีการจัดทําแนวทางและคูมือการบริหารราชการที่ดี

ยุทธศาสตร 2 : การปรับปรุงโครงสรางการบริหารราชการแผนดิน
หลักการ
ปรับปรุงโครงสรางการบริหารราชการแผนดินเพื่อใหมีขีดสมรรถนะและความยืดหยุน
คลองตัวสูง
ดําเนินการจัดระเบียบความสัมพันธของการบริหารราชการในทุกระดับใหเปนไปอยาง
เหมาะสมและมีความเปนเอกภาพ รวมทั้งสามารถบูรณาการเพื่อเชื่อมโยงการทํางานในมิติและภาคสวน
ตางๆ เขาดวยกัน
มาตรการ
2.1 มุงเนนการจัดระเบียบโครงสรางการบริหารราชการแผนดินในเชิงบูรณาการ ทั้งระหวาง
กระทรวง ทบวง กรม และภายในกระทรวงเดียวกัน โดยใหมีลักษณะแบบเมตริกซ และจัดใหมีกลไก
ประสานการทํางานรวมกัน
2.2 ใหมีการทบทวนการจัดโครงสรางองคการของกระทรวง ทบวง กรม ตางๆ ใหมีความ
เหมาะสมมากขึ้น
2.3 ทบทวนปรับปรุงโครงสราง และพัฒนาระบบและรูปแบบการบริหารราชการสวนภูมิภาค
เพื่อใหจังหวัดเปนองคการที่มีสมรรถนะสูง
2.4 ทบทวนระบบการบริหารบุคคลในราชการบริหารสวนภูมิภาค ใหสอดคลองกับการจัด
รูปแบบใหมของภูมิภาค และหลักการบริหารจัดการระดับจังหวัดแนวใหม

ยุทธศาสตร 3 : การรื้อปรับระบบการเงินและการงบประมาณ
หลักการ
การรื้อปรับระบบการเงินและการงบประมาณเพื่อใหสอดรับกับนโยบายและเปาหมายเชิง
ยุทธศาสตรของรัฐบาลมากขึ้น โดยใหมีการถายโอนอํานาจการตัดสินใจและความคลองตัวใหแกหนวยงาน
ปฏิบัติ ควบคูไปกับการเสริมสรางภาระรับผิดชอบในการใชจายเงินแผนดิน รวมถึงการสรางแรงจูงใจ
ในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทํางานใหดีขึ้น โดยอาศัยรูปแบบและวิธีการบริหารการเงิน และการ
งบประมาณสมัยใหม
มาตรการ
3.1 ปรับปรุงกระบวนการจัดสรรงบประมาณแผนดินใหม โดยยึดคําแถลงนโยบายของ
คณะรัฐมนตรีตอรัฐสภา และ/หรือยุทธศาสตรของรัฐบาลเปนหลัก และเสริมสรางภาระรับผิดชอบใน
ผลสัมฤทธิ์ของการใชจายเงินงบประมาณแผนดิน

3.2 ปรับเปลี่ยนระบบการงบประมาณใหสอดรับกับการบริหารราชการแผนดินแนวใหม
โดยใหมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรของรัฐบาลและสามารถแสดงผลสัมฤทธิ์ได
3.3 ใหมีการวางยุทธศาสตร/แผนงานการพัฒนาเขตพื้นที่หรืออนุภูมิภาคในเชิงบูรณาการ
และจัดสรรทรัพยากรในลักษณะแบบอิงพื้นที่ โดยมีหลักเกณฑการจัดสรรที่ชัดเจน
3.4 เปดโอกาสใหแตละสวนราชการทําความตกลงเปนการลวงหนาเพื่อสามารถเก็บเงิน
เหลือจายไวใชประโยชนในการพัฒนาองคการหรือฝกอบรมขาราชการได
3.5 พิจารณาความเปนไปไดในการตรวจสอบและแปลงสินทรัพยของสวนราชการที่มีอยูให
เปนทุน โดยอาจใหมีการเรียกเก็บคาใชจาย ในรูปแบบตางๆ
3.6 ใหแตละสวนราชการจัดทําแผนการใชจายเงินรายเดือนหรือรายไตรมาส รวมถึงการจัดทํา
งบดุลและรายงานทางการเงินใหเปนไปอยางถูกตองและทันการณเพื่อประโยชนในการโอนเงินผานทาง
ระบบอิเล็กทรอนิกส
3.7 เรงปรับปรุงระบบบัญชีของสวนราชการใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานสากล โดยให
สามารถคํานวณตนทุนในการจัดบริการสาธารณะได
3.8 วางระเบียบเพื่อเปดโอกาสใหแตละสวนราชการสามารถดําเนินกิจกรรม เพื่อหารายไดของ
ตนเองไวใชประโยชนในการพัฒนาองคการและเสริมแรงจูงใจใหแกบุคลากรในรูปของสวัสดิการ

ยุทธศาสตร 4 : การสรางระบบบริหารงานบุคคลและคาตอบแทนใหม
หลักการ
ทบทวนและออกแบบระบบบริหารงานบุคคลและคาตอบแทนใหมใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
สากล มีความหลากหลายในรูปแบบการจางงาน ยึดหลักการจายคาตอบแทนตามผลงานและสามารถ
รองรับการแขงขันในตลาดแรงงานภายในประเทศได เพิ่มผลิตภาพและพัฒนาขีดความสามารถของ
ขาราชการที่มีอยู ปรับปรุงระบบการประเมินผลบุคคลใหสามารถปลดบุคคลที่ไมมีสมรรถภาพออกจาก
ราชการ และเปดโอกาสใหบุคคลผูมีความสามารถสูงจากภายนอกสามารถเขาสูระบบราชการในระดับ
ตางๆ ไดโดยงาย
มาตรการ
4.1 เรงสรรหาบุคลากรผูมีความสามารถสูงหรือระดับหัวกะทิเขาสูระบบราชการไทย โดยมุงเนนให
เปนผูนําการเปลี่ยนแปลงของการพัฒนาระบบราชการ
4.2 พิจารณาความเปนไปไดของการนําระบบการเลือกสรรระบบเปดที่เนนหลักสมรรถนะ
การบริหารจัดการมาใชกับผูบริหารระดับสูงทุกตําแหนง
4.3 ทบทวนและปรับเปลี่ยนระบบการจําแนกตําแหนง และคาตอบแทนใหมีความเหมาะสม

4.4 เพิ่มผลิตภาพของขาราชการ โดยใหมีการจัดทําเปาหมายการทํางาน ขีดความสามารถ
และการประเมินผลสัมฤทธิ์อยางเปนระบบมากขึ้น
4.5 ใหแตละสวนราชการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรเชิงยุทธศาสตร
4.6 ปรับปรุงขีดสมรรถนะของศูนยพัฒนาและถายโอนบุคลากรภาครัฐ รวมทั้งจัดใหมี
ตําแหนงทดแทนหรือสํารองราชการขึ้นในระบบขาราชการพลเรือน
4.7 พัฒนากลไกและกระบวนการในการรักษาและปกปองระบบคุณธรรมในวงราชการ
ใหมีความเหมาะสม

ยุทธศาสตร 5 : การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน วัฒนธรรม และคานิยม
หลักการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน วัฒนธรรมและคานิยมของขาราชการใหเอื้อตอการพัฒนาระบบราชการ
โดยวิธีการบริหารใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในลักษณะของการสรางการเรียนรู จากประสบการณจริงโดย
ใหผูเรียนเปนศูนยกลางเพื่อใหผูเรียนสามารถเรียนรูและปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนดวยตนเอง ดวย
ความเต็มใจ การเรียนรูเปนเรื่องของผูเรียนโดยแท
มาตรการ
5.1 สรางรูปแบบการเรียนรูดวยตนเองของกลุมเปาหมายที่เปนผูบริหารระดับสูง ในลักษณะ
ของการเรียนรูจากประสบการณจริง
5.2 เสนอแนะการจัดสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการสรางกระบวนการเรียนรูของกลุมเปาหมาย
อยางมีประสิทธิภาพ
5.3 ใหแตละสวนราชการจัดทําคําแถลงคานิยมสรางสรรค ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรม
และจริยธรรม
5.4 สรางการมีสวนรวมในการแสวงหากระบวนทัศน วัฒนธรรม และคานิยมใหม ที่เอื้อตอการ
พัฒนาระบบราชการ

ยุทธศาสตร 6 : การเสริมสรางระบบราชการใหทันสมัย
หลักการ
เสริมสรางความทันสมัยในการบริหารงานภาครัฐและการบริการประชาชน ใหเปนรูปแบบของ
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกสที่สมบูรณ ภายใตแนวคิดของการยึดประชาชนเปนหลัก สามารถใหบริการประชาชน
ไดถูกตอง รวดเร็ว ตลอดเวลาไมมีวันหยุด

มาตรการ
6.1 สนับสนุนใหหนวยงานราชการพัฒนาตนเองใหเปนองคกรสมัยใหม ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารสมัยใหมในการบริหารงาน และการใหบริการประชาชน
6.2 ประสาน สงเสริม และสนับสนุนใหมีการบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสที่งาย สะดวก
รวดเร็ว โปรงใสและซื่อสัตย ตอผูใชบริการ และเปนศูนยบริการออนไลนอิเล็กทรอนิกสแบบครบวงจร
6.3 สงเสริมและกําหนดมาตรฐานการใหบริการของรัฐในระดับสํานักงานที่มีประสิทธิภาพ
ถูกตองและรวดเร็ว
6.4 ใหมีการศึกษาวิจัย และเสนอแนะ ใหมีการปรับปรุงแกไขกฎหมายและอนุบัญญัติที่เปน
อุปสรรคตอการบริหารงานโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการใหบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส
ยุทธศาสตร 7 : การเปดระบบราชการใหประชาชนเขามามีสวนรวม
หลักการ
การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครองและเจตนารมยของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2540 มุงเนนใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหารกิจการบานเมืองโดยตรงมาก
ทําใหมีความจําเปนที่จะตองเปดระบบราชการเขาสูกระบวนการความเปนประชาธิปไตยมากขึ้น โดย
การยอมรับและใหประชาชนไดเขามีสวนรวมในการเสนอแนะความคิดเห็น รวมปฏิบัติงาน และการ
ตรวจสอบผลการดําเนินงาน
มาตรการ
7.1 กําหนดเงื่อนไขและแนวทางเพื่อสงเสริมใหหนวยงานราชการไดตระหนักถึงภาระหนาที่
ในการปฏิบัติราชการตามเจตนารมยของรัฐธรรมนูญและหลักนิติธรรม
7.2 วางหลักเกณฑใหแตละสวนราชการจัดใหมีระบบการปรึกษาหารือกับประชาชน การสํารวจ
ความตองการหรือการจัดประชุมเพื่อรับฟงความคิดเห็นของประชาชนอยางสม่ําเสมอ
7.3 ใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาภาคประชาชน โดยเฉพาะในระดับปฏิบัติการ
(กรม/จังหวัด/อําเภอ)
7.4 ใหแตละสวนราชการจัดใหมีอาสาสมัครภาคประชาชนเขามารวมทํางานกับขาราชการ
7.5 ใหทุกสวนราชการนําเสนอขอมูลสารสนเทศที่มีความจําเปนตอการแสดงภาระรับผิดชอบ
ความโปรงใสและเปดเผยเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ลงในเว็บไซต
7.6 กําหนดใหความสําเร็จในการดําเนินกิจกรรมในการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวม
ในระบบราชการเปนตัวชี้วัดหนึ่งในการบริหารที่ดีของสวนราชการ

